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ZMIANA 3 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a w powiązaniu z art. 12a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 
zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawcy udziela się odpowiedzi oraz 
zmienia się SIWZ poprzez wprowadzenie poprawionych załączników 2 i 3 (05 
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - po Zmianie_3; 06 
Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_3), a także zmienia się termin 
składania i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: Dostawę, w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na 
odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l)  
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 764477-N-2020 
dnia 09.12.2020 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ukazało się w 
BZP pod nr 540546337-N-2020 dnia 16.12.2020 r.). 
 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Proszę o jednoznaczną informację – Zamawiający odstępuje od warunku 
ubezpieczenia pojemników i oczekuje złożenia oferty bez kosztów ubezpieczenia 
czy Zamawiający dopuszcza złożenia oferty z ubezpieczeniem, jeżeli Wykonawca 
posiada ofertę na ubezpieczenie przedmiotu postępowania.  
Odp.  Zamawiający odstępuje od warunku ubezpieczenia pojemników i 
oczekuje złożenia oferty bez kosztów ubezpieczenia. 

 

II. W Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia się termin 
składania i otwarcia ofert: 

 
1. W Ogłoszeniu w pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: 
- wyrazy: „Data: 2020-12-18, godzina: 13:00” 
- zastępuje się wyrazami: „Data: 2020-12-21, godzina: 13:00”. 

2. W SIWZ w pkt. 12.1. Składanie ofert: 
- wyrazy: „3. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2020 r. o godz. 
13:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „3. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2020 r.  
o godz. 13:00.”. 

3. W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert: 
- wyrazy: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2020 r. o godz. 13:30 
w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
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Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 
- zastępuje się wyrazami: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2020 r. o 
godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 
 

III. Zmiana załączników nr 2 i 3 do SIWZ:  
 

1. Zmienia się załącznik o nazwie: „05 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ)”, wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: 
„05 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - po Zmianie 3”. 

2. Zmienia się załącznik o nazwie: „06 Załącznik nr 3 Projekt umowy”, 
wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: „06 Załącznik nr 3 
Projekt umowy - po Zmianie_3”. 
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